
 
 
GMINA MOSZCZENICA                                                                                             …………………………,…………. .2019 

                                                                                            miejscowość,  data 

 

DEKLARACJA MIESZKAŃCA 

W związku z planowaną przez Gminę Moszczenica realizacją projektu z Działania 5.2 Rozwijanie systemu 

gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, Typ projektu C. Przedsięwzięcie związane  

z usuwaniem azbestu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ja niżej podpisany/-

a 1) ………………..………………….…………….………………..……..…………………………….(imię i nazwisko), 

…………………………………….……….……………………………….….……………………… ……………….(PESEL),  

………………………………………….…………………………………...………………zamieszkały/-a  (adres Mieszkańca)  

…………………………………………………………….………………………………………………. (telefon kontaktowy) 

 

deklaruję:  

1) chęć usunięcia w 2020 roku azbestu z obiektów znajdujących się na terenie mojej posesji, do której posiadam 

tytuł prawny (koszty demontażu i usunięcia pokryte zostaną w całości przez Gminę). Jednocześnie 

oświadczam, iż zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego dokonam z własnych środków 

finansowych.  

 

Funkcja 

budynku 

Liczba budynków Powierzchnia pokryta 

eternitem (m2) 

Rodzaj eternitu 

(wskazać: płaski, falisty) 

mieszkalna    

inna (stodoła, 

stajnia, garaż 

itp.) 

   

 

RAZEM 

   

 

2) chęć usunięcia w  2020 roku azbestu znajdującego się na terenie mojej posesji do której posiadam tytuł prawny 

(koszty usunięcia pokryte zostaną w całości przez Gminę). 

 

Eternit składowany  

(szacowana ilość w m3) 

Inne składowane wyroby zawierające azbest 

 (szacowana ilość w m3)  

  

 

Informuję również, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.  

             

……………………………………… 

                     czytelny podpis Mieszkańca 

Uwaga: 

1) w razie, gdy nieruchomości stanowi przedmiot współwłasności, w początkowej części należy podać dane wszystkich 

współwłaścicieli, którzy następnie podpisują deklarację. 

 



 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Wójt Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica , tel. 18 3541300, fax. 18 3541085,  

e-mail: gmina@gminamoszczenica.eu 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  

a wynikające projektu. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także -  

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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